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Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek 

 

A BanKonzult Kft. „Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek” kiadványa havi 

rendszerességgel a magyar gazdaságban végbemenő gazdasági trendek és 

külgazdasági hatások elemzését foglalja magába. Az anyag célja, hogy pénzügyi 

befektetési stratégia elkészítéséhez és rendszeres felülvizsgálatához adjon 

háttérelemzést és támogatást. Az anyagok elkészítésében közgazdászokból álló 

munkacsoport vesz részt, az elemzéseken túl szakmai konzultációkkal is segítve a 

megrendelőket. 

A trendelemzések elsősorban a magyar makrogazdasági környezet elemzésére, a 

monetárispolitikai trendek kiértékelésére, valamint a jelenlegi és várható 

kamatkörnyezet alakulására összpontosítanak. Mindemellett az elemzések 

nemzetközi kitekintést is nyújtanak azokra az eseményekre, amelyek a magyar 

gazdaságra is hatással lehetnek. Ezenkívül nagy hangsúly kerül a magyar pénzügyi 

piacra hatást gyakorló folyamatok elemzésére is, így a makrogazdaságot befolyásoló 

éppen aktuális gazdasági folyamatok áttekintésére is kitér az elemzés.  

Tartalom: 

A kiadványban havonta 12 kiválasztott téma kerül feldolgozásra, a gazdaságban 

éppen aktuális trendek és változások alapján. Az elemzésre kerülő trendek jól 

szemléltető ábrakészlettel együtt kerülnek kiadásra. 

• Főbb témakörök: 

o Fogyasztói árak – kamatkörnyezet alakulása 
o Monetáris politikai trendek 
o Pénzügyi rendszert érintő változások  
o GDP változás  
o Devizapiaci kitekintés 
o Folyófizetési mérleg – pénzügyi egyensúly 
o Külkereskedelem 
o Foglalkoztatás 
o Költségvetés alakulása 
o Éppen aktuális gazdasági témák  
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A trendelemzés a magyar pénzügyi befektetésekkel rendelkező intézményeknek, 

vállalati befektetőknek és a pénzügyi szektor szereplőinek nyújt segítséget a 

befektetési döntéseikhez gazdasági és pénzügyi háttérelemzésekkel. Többek között 

a szuverén kockázatú irányok figyelembevételével, és a kamatkörnyezet 

alakulásának részletes bemutatásával mutat rá az éppen aktuális gazdasági 

trendekre. Segítségével optimalizálhatóak a befektetéseken elérhető hozamok és a 

felmerülő kockázatokra is felkészülhet a megrendelő.  

Ez a tanulmány sorozat segítségül szolgál a rövid, közép, és hosszú távú stratégiai 

döntések meghozatalában. Széles témakörben történő feldolgozása alkalmas 

befektetési stratégiák kialakításához és folyamatos felülvizsgálatához. 

 

A megrendelők számára a havi elemzés hasznossága az alábbiakban emelhető ki:  

1. Befektetési stratégia kialakításához és rendszeres felülvizsgálatához 

kiemelten fontos az elemzői támogatás. 

2. A nagyméretű pénzügyi befektetésekkel rendelkező gazdasági szereplők 

számára különösen fontos egy hatékony és megalapozott befektetési 

stratégia, hiszen a szervezetek éves költségvetése a befektetési hozamoktól 

is függ. 

3. Költséghatékonysági okokból is indokolt a pénzügyi piac elemzés, nyomon 

követés kiszervezése, mivel így a megrendelők egy adott témára szakosodott 

csapat munkájára számíthatnak, nem kell erre külön saját, több főből álló 

elemzői csoportot fenntartani és koordinálni. 

4. Mindezeken túl a kiadványban is érintett, a megrendelőnél felmerülő aktuális 

gazdasági témákban, szakmai segítségre, személyes konzultációra is 

lehetőségük van. 

 


